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Valsts Kravu pārvadājumi Pasažieru pārvadājumi Periods Informācijas 

datums 

Albānija ATĻAUTI 
* sauszemes robežas ar visām kaimiņvalstīm ir 

atvērtas 

APTURĒTI 
* uz nenoteiktu laiku 

 

 

 

19.08.2020 

Andora ATĻAUTI 

 
IEROBEŽOTI 

* aizliegti tieši starptautiskie pasažieru 

pārvadājumi 

* ļoti augsts inficēšanās risks 

* atgriežoties Latvijā (arī tad, ja valsts šķērsota 

tranzītā), jāievēro 10 dienu pašizolācija 

 15.09.2020 

Armēnija ATĻAUTI 

* kravu pārvadājumu ierobežojumi ar IR 
NAV INFORMĀCIJAS  
* augsta inficēšanās riska valsts 

* kumulatīvo rādītāju dēļ LV liedz starptautiskos 

pasažieru pārvadājumus uz Armēniju 

 03.09.2020 

Austrija ATĻAUTI  
 

ATĻAUTI bet 

* Austrija iekļauta Latvijas “sarkano valstu 

sarakstā, no kuras atgriežoties jāievēro 10 dienu 

karantīna 

* personām, kuras ieceļo no t.s. “drošajām 

valstīm”, tostarp Latvijas, ieceļošana bez 

ierobežojumiem  

* iebraucējiem no “riska valstīm” jāuzrāda 

negatīvs Covid-19 tests vai jāievēro 10 dienu 

pašizolācija 

 15.09.2020 

Azerbaidžāna ATĻAUTI 

* pastiprināti profilaktiski pasākumi visos 

robežšķērsošanas punktos 

* iebraucot valstī, visi transportlīdzekļi tiek 

vairākkārtīgi dezinficēti 

APTURĒTI 

* augsta inficēšanās riska valsts 

* kumulatīvo rādītāju dēļ LV liedz 

starptautiskos pasažieru pārvadājumus uz 

Azerbaidžāna 

 

 17.09.2020.  



* krava no IR uz AZ tiek pārkrauta 

transportlīdzekļos ar AZ reģistrācijas numuriem 

* tranzīta kravas eskortē Valsts Ceļu policija  

Baltkrievija ATĻAUTI  
* no 1.07.2020. atcelti visi iepriekš noteiktie 

ierobežojumi 

ATĻAUTI  
* LV-BY robeža slēgts 

* augsta inficēšanās riska valsts 

* pēc atgriešanās LV jāievēro 14 dienu karantīna 

* kumulatīvo rādītāju dēļ LV liedz starptautiskos 

pasažieru pārvadājumus uz Baltkrieviju 

 03.09.2020.  

Beļģija ATĻAUTI 

* šķērsojot valsti tranzītā, nav jāaizpilda 

Atrašanās vietas veidlapa un nav jāievēro 

karantīna, ja pārvadājums tiek veikts no 

“sarkanā” vai “oranžā” saraksta valstīm, bet 

uzturēšanās BE nepārsniedz 48 stundas 

* šķērsojot valsti tranzītā, jāaizpilda Atrašanās 

vietas veidlapa un jāievēro karantīna, ja 

pārvadājums tiek veikts no “sarkanā” vai 

“oranžā” saraksta valstīm, bet uzturēšanās BE 

pārsniedz 48 stundas 

* autovadītājiem, kuri ierodas BE no “sarkanā” 

un “oranžā” saraksta valstīm un uzturas BE ilgāk 

par 48 stundām (tostarp, ja autovadītājs atgriežas 

pēc atpūtas perioda, jāveic tests un jāievēro 

karantīna. 

ATĻAUTI 

* atgriežoties no “sarkanā” un “dzeltenā” 

saraksta valstīm, jāveic Covid-19 tests un 

jāievēro pašizolācija 

* robežas ar trešajām valstīm slēgtas  

* atļauts pasažieru tranzīts 

* atgriežoties Latvijā, jāievēro 10 dienu 

pašizolācija 

* augsta inficēšanās riska valsts 

* visās publiskās vietās jānēsā maskas 

 

 

 

15.09.2020.  

Bosnija un 

Hercegovina 

ATĻAUTI 

 
IEROBEŽOTI 

* kumulatīvo rādītāju dēļ LV liedz starptautiskos 

pasažieru pārvadājumus uz BiH 

* atgriežoties Latvijā, jāievēro 14 dienu 

pašizolācija 

 03.09.2020 

Bulgārija ATĻAUTI 

* tranzīta gadījumā jāgarantē tūlītēja 

izbraukšana no valsts 

ATĻAUTI 

* ieceļotājiem no LV nav jāievēro 14 dienu 

pašizolācija 

* liegta ieceļošana trešo valstu pilsoņiem 

(izņemot noteiktas kategorijas) 

Ārkārtas 

stāvoklis līdz 

30.09 

15.09.2020.  

https://diplomatie.belgium.be/en


* tranzīts atļauts, bet jāgarantē tūlītēja 

izbraukšana no valsts 

* pēc atgriešanās jāievēro 10 dienu pašizolācija 

* vidēji augsta inficēšanās riska valsts 

* sabiedriskajā transportā un citās publiskās 

vietās obligāti jālieto sejas maskas 

Čehija ATĻAUTI 
*iebraucot CZ, autovadītājiem jābūt šādiem 

dokumentiem: 

1. statusu apliecinošs dokuments 

2.  profesionālās kompetences apliecinājums 

3. darba līgums – ar tulkojumu čehu valodā. 

 

ATĻAUTI 

* liegta iebraukšana no augsta inficēšanās riska 

valstīm 

* sabiedriskajā transportā un citās publiskās 

vietās jāizmanto sejas maskas  
* augsta inficēšanās riska valsts 

* pēc atgriešanās LV jāievēro 10 dienu 

pašizolācija 

 

 

 

15.09.2020.  

Dānija ATĻAUTI 

 
IEROBEŽOTI 

* visi robežšķērsošanas punkti ir atvērti 

* ieceļošanas ierobežojumi 

* augsts inficēšanās risks 

* pēc atgriešanās LV jāievēro 10 dienu 

pašizolācija 

* sabiedriskajā transportā, tostarp uz prāmjiem, 

obligāti jāizmanto sejas maskas 

 

Robežkontrole 

līdz 

12.11.2020 

15.09.2020.  

Ēģipte ATĻAUTI 

*aizliegts vīrusa apkarošanai nepieciešamo preču 

(sejas masku, skābekļa iekārtu) eksports 

* kravas no Ēģiptes uz Saūda Arābiju un Sudānu 

drīkst izvest tikai šo valstu pārvadātāji 

NAV INFORMĀCIJAS  23.07.2020 

Francija ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI 

* augsts inficēšanās risks 

* pēc atgriešanās LV (arī ja FR šķērsota tranzītā) 

jāievēro 14 dienu pašizolācija 

* atļauts ieceļot no ES/EEA un trešajām valstīm 

ar zemu inficēšanās risku 

* publiskās vietās obligāts sejas masku 

izmantojums 

Robežkontrole 

līdz 

31.10.2020 

09.09.2020.  

https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/irtw%20form%20CZ%20EN.pdf


Grieķija ATĻAUTI 

* autovadītājiem var tikt veiktas veselības 

pārbaudes 

* autovadītājiem jāiesniedz uzturēšanās vietas 

anketas un jāsaņem QR kods 

 

ATĻAUTI, bet 

*pasu un muitas kontrole, ieceļotājiem jāsaņem 

QR kods (48h pirms ieceļošanas) 

* sauszemes robežas atvērtas, izņemot ar TR 

* liegta ieceļošana no SRB 

* Uz robežas ar BG jāuzrāda ne senāks kā 72h 

Covid-19 tests, tiešsaistes režīmā 24h pirms 

ieceļošanas jāaizpilda  

* augsta inficēšanās riska valsts 

* aizliegts ieceļot trešo valstu pilsoņiem (ar 

izņēmumiem 

* pēc atgriešanās LV jāievēro 10 dienu 

pašizolācija 

 15.09.2020.  

Gruzija ATĻAUTI 

* autovadītāju veselības pārbaudes 

* no GE jāizbrauc: 

- 24 h laikā, dodoties uz AZ 

- 48 h laikā, dodoties uz RU 

- 7 dienu laikā, pārvietojoties ar prāmi 

- 96 stundu laikā, iebraucot ar kravu un izbraucot 

bez kravas vai iebraucot bez kravas un iebraucot 

ar kravu 

- 7 dienu laikā, iebraucot un izbraucot ar kravu. 

Ja kravas transportlīdzekļu vadītājs GE uzturas 

ilgāk par 72 h, jāveic Covid-19 tests. 

Autovadītāji ar saslimšanas simptomiem valstī 

netiek ielaisti 12 dienas. 

Sods par noteikumu neievērošanu – līdz 2000 

GEL jeb 550 EUR (aptuveni). 

ATĻAUTI 

 
 08.09.2020.  

Horvātija ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI 

* ES un EEZ valstu robežas atvērtas 

* sabiedriskajā transportā jāizmanto sejas 

maskas 

* iebraucējiem jāaizpilda ieceļošanas anketas 

* augsta saslimstības riska valsts 

. 

 

15.09.2020.  

https://travel.gov.gr/#/
https://travel.gov.gr/#/
https://entercroatia.mup.hr/


* pēc atgriešanās jāievēro 10 dienu pašizolācija 

Igaunija ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI  

* vidējs inficēšanās risks 

* pēc atgriešanās LV jāievēro 10 dienu 

pašizolācija 

* Iebraucējiem no valstīm ar kumulatīvo rādītāju 

2 nedēļu periodā virs 25 gadījumiem uz 100 000 

iedzīvotāju – 14 dienas karantīnā 

 

 

15.09.2020  

Irāna IEROBEŽOTI 

* IR-IQ – abu valstu pārvadātāji drīkst veikt 

pārvadājumus, kas saistīti ar valsts robežas 

šķērsošanu, bet trešo valstu pārvadātāji robežu 

drīkst šķērsot atsevišķos robežpunktos 

* IR-AZ – kravu pārvadātāji drīkst šķērsot visas 

robežas 

* IR-PK – robežu šķērsošana ar atļaujām 

* IR-TM – atļauts tikai TM transportlīdzekļiem 

* IR-TR – robežu šķērsošana atļauta tikai TR 

transportlīdzekļiem 

* IR-AF kravu pārvadājumi atļauti visos 

robežpunktos 

* IR-AM – kravu pārvadājumi, tiek veiktas 

veselības pārbaudes 

IEROBEŽOTI 

* IR- IQ – atļauta robežšķērsošana abu valstu 

pilsoņiem 

* IR-AZ – pasažieriem atvērts 1 

robežšķērsošanas punkts 

* IR-PK – robežu šķērsošana liegta 

* IR-TM – robežu šķērsošana liegta 

* IR-TR – robežu šķērsošana liegta 

* IR-AF – trešo valstu pilsoņiem robežu 

šķērsošana liegta 

* IR-AM – trešo valstu pilsoņiem robežu 

šķērsošana liegta 

* augsta inficēšanās riska valsts 

 

 09.07.2020 

Itālija ATĻAUTI 

* starptautisko autopārvadājumu autovadītāji, 

kuri IT iebrauc no HR, EL, MT un ES (arī 

tranzītā) ir atbrīvoti no 14 dienu karantīnas, ja: 

- var pierādīt, ka ir iebraukuši darba sakarā (EK 

atļauja ir pietiekams pierādījums) 

- pirms iebraukšanas IT, jāaizpilda 

pašdeklarācijas anketa. 

! Autovadītāji, kuri piedalās starptautiskā 

autopārvadājumā, drīkst uzturēties IT ne 

vairāk kā 120 h (vai 36 h tranzīta 

ATĻAUTI 

* No 18.08. prasības pret iebraucējiem atkarīgas 

no valsts, no kuras persona iebraukusi IT (sk. 

detalizētu informāciju) 

* iebraucot IT no/tranzītā no HR, EL, MT un ES, 

jāievēro 14 dienu karantīna  

* sabiedriskajā transportā obligātas sejas maskas 

* pēc atgriešanās LV jāievēro 10 dienu 

pašizolācija 

* augsta inficēšanās riska valsts 

* publiskās telpā (arī ārtelpās) obligāti jāizmanto 

maskas no plkst. 18:00 līdz 6:00  

Ārkārtas 

situācija līdz 

15.10 

15.09.2020  

 

https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/modulo_rientro_da_estero_14_08_20.pdf
https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html


pārvadājuma gadījumā). Pēc šī perioda IT 

jāpamet vai jādodas karantīnā. 

Īrija ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI 

* augsta inficēšanās riska valsts 

* pēc atgriešanās LV jāievēro 10 dienu 

pašizolācija 

* iebraucot no valstīm, kas nav Covid 19 “zaļo 

valstu sarakstā”, jāievēro 14 dienu pašizolācija 

 17.09.2020 

 

Islande ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI 

* Liegta ieceļošana trešo valstu pilsoņiem, kas 

nav ES/EEZ vai EBTA dalībvalstu 

valstspiederīgie 

* vidējs inficēšanās risks 

* pēc atgriešanās LV jāievēro 10 dienu 

pašizolācija 

 17.09.2020 

Izraēla Nav informācijas 

 
Nav informācijas 

* Liegta iebraukšana ārvalstniekiem, aizliegums 

neattiecas uz pilsoņiem 

* augsta inficēšanās riska valsts 

 09.07.2020 

Jordānija ATĻAUTI 

 
APTURĒTI 

* slēgtas sauszemes robežas 

* augsta inficēšanās riska valsts 

 09.07.2020 

 

Kazahstāna ATĻAUTI 

* no 01.06. starptautiskajos autopārvadājumos 

iesaistītajiem ārvalstu autovadītājiem ir 

nepieciešamas vīzas (līdz 01.11.2020) 

APTURĒTI 

* ieviests vīzu režīms ar ES (tostarp, LV) un 

vairāku citu valstu pilsoņiem – līdz 01.11.2020 

 

 

 

30.07.2020  

Kipra ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI 

* pēc atgriešanās LV nav jāievēro pašizolācija 
 10.09.2020 

Kirgizstāna ATĻAUTI 

 
APTURĒTI 

* liegta ieceļošana/izceļošana visiem  
No 17.03.2020 

uz nenoteiktu 

laiku 

02.07.2020 

Kosova ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI 

* augsta saslimstības riska valsts 
 23.07.2020 

Krievija ATĻAUTI APTURĒTI 

* slēgta robeža ar ES dalībvalstīm 

 

 

02.09.2020  

 

https://www.gov.ie/en/publication/8868e-view-the-covid-19-travel-advice-list/
https://www.gov.ie/en/publication/8868e-view-the-covid-19-travel-advice-list/


* nepieciešama elektroniska caurlaide 

iebraukšanai Čitā (Aizbaikāla reģions) 

* RU-CN – ar pieteikumiem 

* atļauts iepriekš sankcionēto preču tranzīts 

* augsta inficēšanās riska valsts  

* kumulatīvo rādītāju dēļ LV liedz 

starptautiskos pasažieru pārvadājumus uz RU 

Ķīna ATĻAUTI 

 
IEROBEŽOTI 

* atļauta ieceļošana tikai pilsoņiem 
 03.09.2020 

Latvija ATĻAUTI  

 
ATĻAUTI 

* no LV atļauts veikt starptautiskos pasažieru 

pārvadājumus uz valstīm, kurās 14 nedēļu 

kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 

iedzīvotāju divkārtīgi nepārsniedz ES vidējo 

rādītāju, proti, 90 gadījumi uz 100 000 

iedzīvotājiem 

* pasažieriem, kas iebrauc no valstīm ar divu 

nedēļu kumulatīvo rādītāju virs 16 uz 100 000 

iedzīvotāju, jāievēro 14 dienu pašizolācija 

* pašizolācija nav jāievēro, ja LV teritorija tiek 

šķērsota tranzītā 

 17.09.2020 

 

Libāna ATĻAUTI 

 

IEROBEŽOTI 

* slēgtas robežas ar Sīriju 

 02.07.2020 

Lielbritānija ATĻAUTI  

* autovadītājiem jāiesniedz atrašanās vietas 

anketa 

ATĻAUTI 

* iebraucējiem no ceļošanas koridora saraksta 

nav jāievēro 14 dienu karantīna, ja iepriekšējo 14 

dienu laikā no apmeklēta sarakstā neiekļauta 

valsts (Latvija nav iekļauta šajā sarakstā) 

* augsta inficēšanās riska valsts 

* pēc atgriešanās LV jāievēro 10 dienu 

pašizolācija 

 15.09.2020 

 

Lietuva ATĻAUTI 

* no 20. 08. autovadītājiem, kas iebrauc LT no 

paaugstināta saslimstības riska valstīm, jāievēro 

pašizolācija, t.i. ieteikts neuzturēties ārpus 

kravas nodošanas/saņemšanas vietām, kā arī 

pamest valsti 3 dienu laikā. Ja 3 dienu laikā nav 

iespējams izbraukt no LT, starpt. 

ATĻAUTI 

* iebraucējiem no valstīm ar saslimstības 

rādītāju virs 25 gadījumiem uz 100 000 

iedzīvotāju jāievēro pašizolācija 

* iebraucējiem no augsta inficēšanās riska 

valstīm jāuzrāda testa rezultāts, saņemts ne 

vēlāk kā 72 stundas pirms iebraukšanas valstī, 

 17.09.2020 

https://visas-immigration.service.gov.uk/public-health-passenger-locator-form
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d41f10a0d8b411eaabd5b5599dd4eebe


autopārvadājumā iesaistītie autovadītāji tiek 

lūgti veikt Covid-19 testu.  

un jāievēro 14 dienu pašizolācija, neatkarīgi no 

testa rezultāta 

* ārvalstniekiem no trešajām valstīm 

iebraukšana liegta 

*iekštelpās, tirdzniecības centros, sabiedriskajā 

transportā obligāti jāizmanto sejas maskas 

Lihtenšteina ATĻAUTI ATĻAUTI 

* AD, BE, LU, MT, MC, RO un ES iekļautas 

augsta inficēšanās riska valstu sarakstā 

* citu valstu pilsoņu iebraukšana atkarīga no CH 

ieceļošanas ierobežojumiem 

* pēc atgriešanās LV nav jāievēro pašizolācija 

 17.09.2020 

Luksemburga ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI bet 

* kumulatīvo rādītāju dēļ LV liedz starptautiskos 

pasažieru pārvadājumus uz Luksemburgu 

* augsta inficēšanās riska valsts, tāpēc pēc 

atgriešanās jāievēro 10 dienu karantīna atļauts 

brīvi ieceļot ES, UK un Šengenas valstu 

pilsoņiem un to ģimenes locekļiem 

* atļauts ieceļot no atsevišķām trešajām valstīm 

ar zemu inficēšanās risku 

 15.09.2020 

Malta ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI 

* atļauta ieceļošana no visām ES valstīm, 

izņemot SE 

* ieceļotājiem jāaizpilda veidlapa, norādot 

uzturēšanās valstis pirms ceļojuma uz Maltu 

* iebraucējiem no augsta inficēšanās riska 

valstīm – 14 dienu karantīna 

* pēc atgriešanās LV jāievēro 10 dienu 

karantīna – augsta inficēšanās riska valsts 

 17.09.2020 

 

Maroka ATĻAUTI  APTURĒTI 

* augsta inficēšanās riska valsts 
 02.09.2020 

 

Melnkalne ATĻAUTI  

 
ATĻAUTI  23.07.2020 



* starptautiskie pasažieru autopārvadājumi 

atļauti no valstīm ar zemu saslimstības risku (arī 

LV) 

* augsta inficēšanās riska valsts 

* pēc atgriešanās jāievēro 14 dienu karantīna 

Moldova ATĻAUTI 

* kravas transportlīdzekļu vadītāji bez 

saslimšanas pazīmēm drīkst brīvi iebraukt, 

izbraukt, kā arī šķērsot valsti tranzītā 

* starptautiskiem autopārvadājumiem atvērti 

noteikti robežšķērsošanas punkti 

 

IEROBEŽOTI 

* ārvalstniekiem ieceļošana liegta – pasažieru 

tranzīts un iebraukšana profesionāliem 

autovadītājiem atļauta 

* iebraukšana augsta inficēšanās riska valsts 

* kumulatīvo rādītāju dēļ LV liedz starptautiskos 

pasažieru pārvadājumus uz 

 03.09.2020 

 

Monako ATĻAUTI IEROBEŽOTI 

* augsts inficēšanās risks 

* aizlieti tieši starptautiskie pasažieru 

pārvadājumi 

* pēc atgriešanās LV (arī tad, ja valsts šķērsota 

tranzītā), jāievēro 10 dienu pašizolācija 

 15.09.2020 

Mongolija ATĻAUTI 

* starp CN un MN kravu pārvadājumiem ir 

izveidota Zaļo koridoru sistēma  

APTURĒTI  16.07.2020 

Nīderlande ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI 

* augsta inficēšanās riska valsts 

* pēc atgriešanās LV jāievēro 10 dienu 

pašizolācija 

* ierobežota iebraukšana no trešajām valstīm ar 

augstu saslimstības risku 

* iebraucot un izbraucot jāaizpilda veselības 

stāvokļa aptaujas lapa 

* obligāts sejas masku lietojums 

 15.09.2020 

Norvēģija ATĻAUTI  

 
ATĻAUTI 
* karantīnas/ pašizolācijas periods – 10 dienas 

* robežkontrole uz visām ārējām robežām 

* vidējs inficēšanās risks 

* pēc atgriešanās LV jāievēro 10 dienu pašizolācija 

 

 

 

15.09.2020 

 

http://www.gov.me/en/News/227518/National-Coordination-Body-adopts-new-methodology-for-further-opening-of-Montenegro-while-maintaining-recognisable-policy-of-hig.html


Pakistāna IEROBEŽOTI 

* atvērtas rietumu robežas 
APTURĒTI 

* atvērtas rietumu robežas 

 10.09.2020  

 

Polija ATĻAUTI 

* ierobežojumi uz robežām ar RU, BY, UA  
ATĻAUTI 

* slēgtas ES ārējās robežas 

* vidējs inficēšanās risks 

* pēc atgriešanās LV jāievēro 10 dienu 

pašizolācija 

 17.09.2020 

 

Portugāle ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI 

* jāievēro sociālā distancēšanās vai jāizmanto 

sejas maskas 

* augsts inficēšanās riska valsts 

* pēc atgriešanās jāievēro 10 dienu karantīna 

 

 

15.09.2020 

 

Rumānija ATĻAUTI 

* slēgti atsevišķi robežpunkti (ar MD un RS) 
ATĻAUTI 

* augsts inficēšanās risks 

* ieceļotājiem no LV nav jāievēro karantīna 

* izbraucot no valsts vai šķērsojot valsti 

tranzītā, jāievēro 10 dienu pašizolācija 

 

 

15.09.2020  

Serbija ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI 

*augsta inficēšanās riska valsts 

* pēc atgriešanās jāievēro 14 dienu karantīna 

 09.07.2020 

 

Slovākija ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI 

* Liegta ieceļošana no BE, BG, HR, FR, LU, 

MA, NL, PT, RO, ES un SE 

* iebraucējiem no augsta inficēšanās riska 

valstīm – 14 dienu karantīna un/vai Covid-19 

tests 

* augsts inficēšanās risks, pēc atgriešanās LV 

jāievēro 10 dienu pašizolācija 

 17.09.2020  

Slovēnija ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI 

* ierobežota iebraukšana no valstīm ar augstu 

inficēšanās risku 

* visiem trešo valstu pilsoņiem obligāta 14 dienu 

karantīna 

* augstas inficēšanās riska valsts, pēc atgriešanās 

LV jāievēro 10 dienu izolācija 

 
 

15.09.2020 



Somija ATĻAUTI 

* ierobežojumi neattiecas uz starptautisko 

autopārvadājumu veicējiem. Aktuālā informācija 

pieejama šeit. 

 

ATĻAUTI 

 * no 24.08. noteikti stingrāki ieceļošanas 

ierobežojumi no valstīm ar paaugstinātu 

inficēšanās risku (vairāk nekā 8 gadījumi uz 

100 000 iedzīvotājiem) – ieceļotājiem 

brīvprātīga 14 dienu karantīna. Valstu saraksts 

tiek regulāri atjaunināts. 

* ieceļošanas ierobežojumi attiecas uz lielāko 

daļu ES valstu (LV, LT un EE nav to vidū), kā 

arī uz ne-ES valstīm, izņemot Ķīnu, Gruziju, 

Tunisiju un vēl dažas. 

* robežkontrole (līdz 18.09.) ar AT, BE, CH, CZ, 

DE, DK, ES, FR, IS, LUX, MT, NL, NO, PL, PT, 

SE, SI 

 

 

08.09.2020 

 

Spānija ATĻAUTI 

 
IEROBEŽOTI 

* aizliegti no tiešie starptautiskie pasažieru 

pārvadājumi 

* ļoti augsts inficēšanās risks 

* pēc izbraukšanas no valsts/ valsts šķērsošanas 

tranzītā jāievēro 10 dienu pašizolācija 

* obligāts sejas masku izmantojums 

* jāaizpilda speciāla anketa un jāsaņem QR  

 15.09.2020 

 

Šveice ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI 

*pasažieriem jāizmanto sejas maskas 

* augsta inficēšanās riska valsts 

* pēc atgriešanās LV jāievēro 10 dienu 

pašizolācija 

 15.09.2020 

 

Tadžikistāna ATĻAUTI 

* Ja autovadītājs var pierādīt negatīvu Covid-19 

testu, atļauts valstī uzturēties līdz 5 dienām 

* ja tests nav veikts, to veic pirms iebraukšanas 

valstī, vadītājam attiecīgi jāsagaida testa 

rezultāti. Negatīva testa rezultāta gadījumā tiek 

atļauts nogādāt kravu galamērķī 

APTURĒTI 

* pasažieru pārvadājumi aizliegti 
No 10.04.2020 

līdz 

aizlieguma 

atcelšanai 

02.07.2020 

 

Tunisija ATĻAUTI Nav informācijas  02.07.2020 

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic
https://www.spth.gob.es/


* ar vīrusa apkarošanu saistītu preču eksports 

tikai ar īpašām atļaujām 

Turcija ATĻAUTI  

* tiek veiktas veselības pārbaudes un 

transportlīdzekļu dezinfekcija 

ATĻAUTI 

* izņemot iebraucējiem no IR 

* augsta inficēšanās riska valsts 

* pēc atgriešanās LV jāievēro izolācija 

 

 
 

03.09.2020 

Turkmenistāna IEROBEŽOTI 

* iebraucējiem jāuzrāda izziņa par negatīvu 

Covid-19 testa rezultātu, kura saņemta ne vēlāk 

kā 72 stundas pirms brauciena datuma + 

iebraucēji tiek atkārtoti testēti, ierodoties valstī  

IEROBEŽOTI 

* iebraucējiem jāuzrāda izziņa par negatīvu 

Covid-19 testa rezultātu, kura saņemta ne vēlāk 

kā 72 stundas pirms brauciena datuma + 

iebraucēji tiek atkārtoti testēti, ierodoties valstī  

 03.09.2020 

 

Ukraina ATĻAUTI 

* starptautisko autopārvadājumu autovadītāji un 

ekipāžas atbrīvotas no robežšķērsošanas un 

karantīnas prasības 

APTURĒTI 

* slēgta ārējā robeža 

* ārvalstniekiem liegta iebraukšana  

* tranzīta atļauts, ja ar biļeti var pierādīt 

izbraukšanu no UA 24 stundu laikā 

* augsta inficēšanās riska valsts 

* pēc atgriešanās jāievēro 14 dienu karantīna 

Karantīnas 

periods līdz 

01.11.2020 

03.09.2020 

 

Ungārija ATĻAUTI 

* liegums iebraukt valstī Covid-19 izplatības 

ierobežošanas pasākumu dēļ neattiecas uz kravu 

pārvadājumos iesaistītie autovadītājiem  

* ieviesta robežkontrole 

* robežu šķērsošanai atvērti noteikti punkti 

APTURĒTI 

* atjaunota robežkontrole, liegta ārvalstnieku 

iebraukšana, izņemot atsev. kategorijas 

* atļauts pasažieru tranzīts 

* ieviesta robežkontrole 

* robežu šķērsošanai atvērti noteikti punkti 

* augsts inficēšanās risks, pēc atgriešanās LV 

jāievēro 10 dienu pašizolācija 

No 01.09. – 

30.09. 

15.09.2020  

Uzbekistāna ATĻAUTI 

 
IEROBEŽOTI 

* iebraucējiem no ES dalībvalstīm – 14 dienu 

pašizolācijas periods 

* augsta inficēšanās riska valsts 

 30.07.2020 

 

Vācija ATĻAUTI 

 
ATĻAUTI 

* vidēja inficēšanās riska valsts 

* pēc atgriešanās LV jāievēro 10 dienu 

pašizolācija 

 15.09.2020  



* Šlēsvigas-Holšteinas fed.zemē autobusos 

obligāti jāizmanto sejas maskas, ja attālums 

starp pasažieriem pārsniedz 1,5 m 

Ziemeļ- 

maķedonija 

ATĻAUTI 

 

ATĻAUTI 

* augsta inficēšanās riska valsts 

* pēc atgriešanās jāievēro 14 dienu pašizolācija 

 30.07.2020 

 

Zviedrija ATĻAUTI ATĻAUTI 

* vidēji augsts inficēšanās risks 

* pēc atgriešanās jāievēro 10 dienu karantīna 

* liegta iebraukšana trešo valstu pilsoņiem – 

ārpus ES/EEA, izņemot no UK un Šveices  

 

 

 

Liegums 

ieceļot trešo 

valstu 

pilsoņiem 

spēkā līdz 

31.10.2020 

17.09.2020  

 

       

 

 


